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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor, care este comisie competentă, includerea 
următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că noul plan de redresare al UE ar trebui să garanteze că fondurile UE 
destinate redresării sunt utilizate exclusiv în conformitate cu obiectivele climatice și de 
mediu ale Uniunii; invită Comisia să stabilească, de asemenea, orientări prin care UE să 
le explice statelor membre cum să își conceapă planurile de investiții naționale, astfel 
încât să fie în concordanță cu Pactul verde european, cu Acordul de la Paris și cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU; invită, de asemenea, Comisia să elaboreze 
orientări la nivelul UE privind condițiile de ecologizare impuse marilor întreprinderi în 
schimbul miliardelor de euro primite sub formă de ajutoare de stat în urma crizei 
COVID-19; subliniază că noul plan de redresare și aceste orientări ar trebui să-i permită 
UE să își salveze și să își transforme economia (de exemplu, să iasă din criză și să 
grăbească tranziția către neutralitatea climatică și economia circulară), garantând 
totodată că nu este exclusă nicio categorie de persoane;

2. invită Comisia să continue inițiativele aferente Pactului verde european, inclusiv 
acțiunile identificate în Planul de acțiune pentru o economie circulară, pentru a continua 
lupta împotriva schimbărilor climatice, a pierderii biodiversității și a degradării 
mediului; evidențiază cât de important este să se respingă orice propunere privind 
amânarea introducerii unor standarde mai stricte sau a respectării obligațiilor deja 
stabilite; consideră că orice propunere în acest sens trebuie examinată în mod critic, 
ținând seama nu numai de interesele comerciale ale întreprinderilor vizate, ci și de 
interesele generale ale societății, care vizează ocuparea deplină a forței de muncă și 
progresul social;

3. subliniază importanța unor lanțuri de aprovizionare mai scurte și a reducerii gradului de 
dependență de țările terțe în sectoare esențiale precum fabricarea produselor medicinale, 
energia și alimentația, în special prin intermediul achizițiilor publice cu caracter 
ecologic și social și al aplicării de restricții importurilor de produse fabricate pe baza 
unor standarde ecologice și ale muncii scăzute;

4. subliniază că apropiatele propuneri legislative care vizează promovarea unei piețe unice 
mai sustenabile pentru întreprinderi și consumatori ar trebui aliniate pe deplin la 
obiectivul limitării încălzirii globale la mai puțin de 1,5 °C și nu ar trebui să contribuie 
la pierderea biodiversității;

5. reamintește că Uniunea se află pe locul al doilea în clasamentul puterilor economice 
mondiale și este cea mai mare putere comercială mondială; subliniază că piața unică 
reprezintă un instrument puternic, care trebuie valorificat pentru a crea produse sau 
tehnologii sustenabile și circulare, care vor reprezenta standardul de mâine, permițându-
le cetățenilor să cumpere produse la un preț abordabil, care să fie mai sigure, mai 
sănătoase și mai ecologice;

6. subliniază că tranziția către neutralitatea climatică, până cel târziu în 2050, și tranziția 
către o economie cu adevărat circulară și o piață unică sustenabilă va crea noi 
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oportunități comerciale și noi locuri de muncă și pot, așadar, să contribuie în mod 
semnificativ la o redresare economică sustenabilă;

7. subliniază că, în procesul de tranziție către o economie circulară și către neutralitatea 
climatică, cel târziu până în 2050, este esențial ca statele membre și Comisia să 
evalueze în mod corespunzător necesitățile în materie de locuri de muncă, inclusiv 
necesitățile în materie de educație și formare, să promoveze dezvoltarea economiei și să 
depună toate eforturile pentru realizarea unei tranziții echitabile și juste;

8. invită Comisia și statele membre să implice toate sectoarele societății și toate părțile 
interesate, inclusiv cetățenii/consumatorii, organizațiile de consumatori și cele 
neguvernamentale, întreprinderile, sindicatele și reprezentanții lucrătorilor, pentru a le 
permite și a le oferi puterile necesare să întreprindă măsuri în sensul realizării unei piețe 
unice sustenabile;

9. subliniază că ar trebui promovate atât producția sustenabilă, cât și consumul sustenabil; 
consideră, în această privință, că ar trebui îmbunătățită utilizarea eficientă a resurselor 
prin creșterea circularității lanțurilor valorice, prin reducerea consumului de resurse, 
prin creșterea gradului de folosire a materiilor prime secundare, prin reducerea la 
minimum a generării de deșeuri și prin aplicarea integrală a măsurilor prevăzute în 
Directiva 2008/98/CE, inclusiv prin reducerea conținutului de substanțe periculoase; 
subliniază că ar trebui dezvoltată o nouă economie, care să includă servicii circulare;

10. invită statele membre să investească într-o planificare mai sistemică, astfel încât să fie 
concepute procese de producție în cadrul cărora deșeurile provenite dintr-un proces sau 
flux de producție să poată fi folosite în mod eficient ca resurse pentru un alt proces de 
producție;

11. consideră că există un potențial considerabil pentru îmbunătățirea sustenabilității pieței 
unice în cadrul modelelor bazate pe noțiunea de produse ca servicii, care ar trebui, de 
asemenea, dezvoltat în continuare;

12. subliniază că, întrucât face parte dintr-o economie foarte mondializată, UE nu poate 
deveni o piață sustenabilă izolată dacă provoacă practici nesustenabile în străinătate sau 
contribuie la astfel de practici; invită Comisia să introducă măsuri transformatoare în 
ceea ce privește sustenabilitatea produselor, resurselor și serviciilor exportate în afara 
UE, pentru a asigura aceleași standarde de sustenabilitate și aceeași circularitate;

13. invită toate întreprinderile și organizațiile să se înregistreze pentru sistemul UE de 
management de mediu și audit (EMAS), pentru a-și îmbunătăți performanța de mediu; 
așteaptă cu interes revizuirea apropiată a Directivei privind prezentarea de informații 
nefinanciare, care ar trebui să rezulte într-o îmbunătățire considerabilă a informațiilor 
disponibile privind performanța de mediu a întreprinderilor;

14. solicită extinderea Directivei privind proiectarea ecologică, pentru a garanta că toate 
produsele și ambalajele introduse pe piața UE pot fi modernizate, reutilizate, reparate și, 
în cele din urmă, reciclate în modul cel mai complet, astfel încât să nu scadă valoarea 
materialelor; acest sistem trebuie să se bazeze pe responsabilitatea extinsă a 
producătorilor;
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15. subliniază că ar trebui stabilite cerințe stricte pe baza obligațiilor de diligență, pentru a 
garanta că pe piața Uniunii nu sunt introduse produse care duc la degradarea mediului 
sau la încălcarea drepturilor omului;

16. consideră că este esențial ca industriile noastre să nu se mai bazeze pe principiul „de la 
fabrică până la gunoiște”, ci pe principiul „de la fabrică până la fabrică”, iar 
sustenabilitatea să fie consolidată în toate etapele lanțului de aprovizionare, asigurând 
sustenabilitatea ecologică și socială a produsului final, precum și a proceselor de 
fabricare a tuturor componentelor sale și a extracției materiilor prime;

17. consideră că este esențial să se asigure faptul că „opțiunea sustenabilă” va fi opțiunea 
implicită – care să fie atractivă, la un preț rezonabil și accesibilă – pentru toți 
consumatorii din UE, cât mai curând posibil; salută călduros în acest sens intenția 
Comisiei de a elabora un cadru de politici privind produsele sustenabile, care va 
conține, printre altele, măsuri pentru îmbunătățirea și extinderea proiectării ecologice, în 
vederea îmbunătățirii sustenabilității produselor prin anumite cerințe, înainte de 
introducerea lor pe piață; invită Comisia să stabilească cerințe minime de performanță și 
obiective minime – inclusiv prin stabilirea unor perioade minime în care să fie 
disponibile piese de schimb, în funcție de categoria produsului, precum și termene 
maxime rezonabile de livrare – pentru conceperea, producerea și comercializarea 
produselor care sunt sustenabile și sigure, se pretează a fi folosite de mai multe ori, sunt 
durabile din punct de vedere tehnic și ușor de reparat, nu conțin substanțe periculoase și 
care, după ce devin deșeuri și sunt pregătite pentru reutilizare sau reciclare, pot fi puse 
la dispoziție sau introduse pe piață pentru a facilita punerea în practică adecvată a 
ierarhiei deșeurilor; invită, de asemenea, Comisia să sprijine și să dezvolte instrumente 
economice care să confere un avantaj economic „opțiunii sustenabile”;

18. subliniază că o durată de viață mai lungă a produselor presupune adoptarea unor măsuri 
de interzicere a obsolescenței programate; invită Comisia să examineze informațiile 
potrivit cărora unele produse, cum ar fi telefoanele inteligente, sunt concepute în mod 
intenționat astfel încât să aibă o durată de viață utilă foarte scurtă, și să propună măsuri 
pentru interzicerea acestor practici;

19. subliniază că prevenirea, astfel cum este definită în Directiva-cadru privind deșeurile, ar 
trebui să fie prioritatea cea mai importantă în conformitate cu ierarhia deșeurilor;

20. subliniază că consumatorii ar trebui să poată participa pe deplin la tranziția ecologică; 
invită Comisia să elaboreze propuneri legislative privind instrumentele necesare pentru 
atingerea acestui obiectiv, inclusiv impunând obligații privind îmbunătățirea 
informațiilor referitoare la produs prin includerea obligatorie pe etichetă a informațiilor 
despre durabilitatea produsului și posibilitatea de a fi reparat (de exemplu, durata de 
viață preconizată, disponibilitatea pieselor de schimb), definind durabilitatea și 
posibilitatea de reparare ca principalele caracteristici ale unui produs în temeiul 
Directivelor 2011/83/UE și 2005/29/UE, îmbunătățind metodologiile de verificare a 
caracteristicilor ecologice declarate înainte de introducerea unui produs pe piață, 
extinzând garanțiile legale adaptate la durata de viață estimată a unei categorii de 
produse și definiții, interzicând practicile al căror scop este reducerea intenționată a 
duratei de viață a unui produs, cum ar fi faptul de a face, de la stadiul conceperii, 
repararea sa imposibilă sau de a reduce performanța produsului după o actualizare a 
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softului (obsolescență programată) și împiedicând dezinformarea ecologică, prin 
adăugarea acestora în anexa I la Directiva 2005/29;

21. invită Comisia să garanteze dreptul persoanelor din UE de a li se repara bunurile la un 
preț rezonabil, prin adoptarea unui set de măsuri specifice, cum ar fi obligația de a pune 
la dispoziție, în momentul achiziționării, informații privind disponibilitatea și prețul 
pieselor de schimb și timpul necesar pentru reparare, acordarea accesului, fără 
discriminare, la informații privind repararea și întreținerea pentru toți actorii care pot 
face reparații, inclusiv pentru consumatori, promovarea standardizării, pentru a stimula 
compatibilitatea reciprocă a pieselor de schimb, acordarea de prioritate reparării, și nu 
înlocuirii, prin măsuri specifice de stimulare, sprijinirea serviciilor de reparare prin 
măsuri de stimulare financiară; subliniază că aceste instrumente trebuie să se bazeze pe 
criterii ecologice solide, care să permită consumatorilor să evalueze cu precizie impactul 
produselor asupra mediului pe baza ciclului lor de viață, a amprentei lor de mediu, a 
duratei lor de viață și a calității lor; evidențiază, însă, că încurajarea consumului 
sustenabil este doar unul dintre aspectele problemei și că tranziția către o economie 
circulară trebuie să înceapă încă de la etapele producției și proiectării ecologice;

22. constată importanța unei piețe interne funcționale pentru gestionarea deșeurilor și 
subliniază necesitatea de a îmbunătăți în continuare condițiile de pe piață pentru 
reciclare; invită, în acest scop, Comisia și statele membre să faciliteze o astfel de 
îmbunătățire, inclusiv prin propuneri legislative care să asigure o armonizare sporită în 
materie de reglementare;

23. invită, de asemenea, Comisia să abordeze în mod adecvat produsele cu dublu standard 
de calitate și să se asigure că cetățenii din toate statele membre au acces la produse 
alimentare și alte produse cu aceeași calitate și că aceștia beneficiază de drepturi egale 
ale consumatorilor, cum ar fi dreptul la reparare, indiferent de statul membru în care își 
au reședința;

24. invită Comisia să promoveze informații comparabile și armonizate despre produs, 
inclusiv etichetarea voluntară a produselor, atât pentru consumatori, cât și pentru 
întreprinderi, pe bază de date și cercetări fiabile în rândul consumatorilor și în deplină 
consultare cu toate părțile interesate relevante, evitând în același timp o sarcină excesivă 
pentru IMM-uri;

25. solicită adoptarea de cerințe de proiectare ecologică pentru o gamă cât mai largă de 
produse; subliniază că cerințele în materie de proiectare ecologică ar trebui să fie 
obligatorii; solicită aplicarea cerințelor de proiectare ecologică pentru produsele 
neenergetice care au un impact important asupra mediului, cum ar fi textilele și mobila;

26. solicită introducerea și folosirea unor sisteme obligatorii de garanție a returnării, cum ar 
fi cele create pentru sticle, care permit conservarea calității materialelor la aproximativ 
același nivel de la o utilizare la alta;

27. propune elaborarea de orientări și standarde clare privind mențiunile și angajamentele 
„ecologic” care să se finalizeze cu crearea de etichete ecologice; așteaptă cu interes 
propunerea legislativă planificată privind materializarea mențiunilor „ecologic”; 
consideră că, oferind consumatorilor transparență și orientare prin intermediul unor 
informații precise și responsabile și al etichetării ecologice, consumatorii vor avea o 
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încredere sporită în produse și piețe, ceea ce va conduce, în cele din urmă, la un consum 
sustenabil;

28. invită Comisia să amelioreze cadrul pentru expedierea deșeurilor sortate și a 
materialelor reciclate în interiorul și în afara UE în conformitate cu Directiva-cadru 
privind deșeurile, cu scopul de a facilita condiții economice viabile pe piețele UE de 
materiale reciclate și de a asigura o protecție eficace a mediului în cazul expedierii 
deșeurilor în afara UE;

29. subliniază importanța implicării sectorului privat ca parte interesată responsabilă în 
tranziția către o economie circulară și mai sustenabilă; ia act de faptul că practicile 
industriale sustenabile și circulare sunt esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
Pactului verde european și ale Acordului de la Paris;

30. solicită revizuirea Directivei privind etichetarea ecologică pentru a îmbunătăți 
informarea consumatorilor cu privire la posibilitatea de reparare, disponibilitatea și 
prețul pieselor de schimb și opțiunile de a-ți repara singur produsul;

31. remarcă faptul că sectorul privat de gestionare a deșeurilor joacă un rol esențial în 
consolidarea economiei circulare, având o cotă de piață de 60 % pentru deșeurile 
provenite din gospodării și de 75 % pentru deșeurile industriale și comerciale; invită 
Comisia și statele membre să stimuleze investițiile în sectorul privat și cele făcute de 
sectorul privat pentru a stimula în continuare gestionarea sustenabilă a deșeurilor și 
pentru a sprijini cererea de materiale reciclate și de produse care conțin materiale 
reciclate;

32. invită Comisia să promoveze utilizarea pe scară largă a materialelor reciclate, bazându-
se pe inițiativele existente și promovând noi inițiative ale sectoarelor industriale și ale 
părților interesate;

33. consideră că Directiva privind proiectarea ecologică oferă un potențial semnificativ, 
neexploatat, de îmbunătățire a utilizării eficiente a resurselor; invită Comisia să acorde 
prioritate punerii în aplicare și revizuirii măsurilor referitoare la produsele care au cel 
mai mare potențial în ceea ce privește economiile de energie primară și economia 
circulară; solicită să se efectueze analize sistematice și aprofundate ale potențialului 
economiei circulare în timpul studiilor pregătitoare pentru extinderea măsurilor de 
proiectare ecologică la alte categorii de produse;

34. subliniază că achizițiile publice verzi joacă un rol menit să accelereze trecerea la o 
economie sustenabilă și circulară și că este important să se folosească achizițiile publice 
verzi în timpul redresării economice a UE; reamintește angajamentele asumate de 
Comisie de a propune noi acte legislative privind achizițiile publice verzi și invită 
Comisia să prezinte o propunere ambițioasă care să sporească în mod semnificativ 
utilizarea achizițiilor publice verzi, în conformitate cu obiectivele Pactului verde 
european, astfel încât, în toate achizițiile publice, opțiunea ecologică să fie opțiunea 
implicită, care să fie respectată sau explicată, pentru ca excepțiile să fie posibile numai 
cu justificări acceptabile;

35. indică faptul că lanțurile valorice globale trebuie să fie diversificate prin noi norme 
privind comerțul electronic, încheierea Acordului privind bunurile de mediu - care are 
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potențialul de a stimula utilizarea bunurilor de mediu - și reforma drepturilor de 
proprietate intelectuală la nivel internațional, vizând îmbunătățirea competitivității și 
protecția și recompensarea mai eficace a activității creative și a inovării, pentru a crea o 
piață unică sustenabilă în profunzime;

36. subliniază că toți consumatorii ar trebui să aibă dreptul la produse sigure, care nu 
dăunează mediului sau sănătății umane; solicită eliminarea treptată și interzicerea rapidă 
și eficientă a substanțelor periculoase utilizate pe piața unică; subliniază că acest lucru 
este deosebit de important atunci când este vorba de substanțe perturbatoare ale 
sistemului endocrin; subliniază că dezvoltarea unei piețe unice sustenabile trebuie să se 
bazeze pe crearea unui mediu și a unei economii circulare netoxice, în care substanțele 
periculoase nu sunt utilizate sau reciclate;

37. consideră că este importantă sensibilizarea publicului cu privire la drepturile 
consumatorilor și importanța consumului sustenabil de produse și servicii; invită 
Comisia și statele membre să faciliteze această sensibilizare prin intermediul unei 
platforme pentru schimbul de bune practici care să includă cetățenii și reprezentanții 
sectorului public și privat, autorităților locale, mediului academic, organizațiilor 
neguvernamentale și ale societății civile și ai organizațiilor de consumatori, astfel încât 
toți cetățenii să aibă acces la informații ușor de înțeles și complete.
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GUE/NGL Malin BJÖRK, Anja HAZEKAMP, Petros KOKKALIS, Silvia MODIG, Mick 
WALLACE

NI Eleonora EVI, Athanasios KONSTANTINOU

6 -

ID Simona BALDASSARRE, Marco DREOSTO, Sylvia LIMMER, Luisa REGIMENTI, 
Silvia SARDONE

ECR Rob ROOKEN

28 0

PPE Bartosz ARŁUKOWICZ, Traian BĂSESCU, Alexander BERNHUBER, Nathalie 
COLIN-OESTERLÉ, Christian DOLESCHAL, Agnès EVREN, Adam JARUBAS, Ewa 
KOPACZ, Esther de LANGE, Peter LIESE, Fulvio MARTUSCIELLO, Liudas 
MAŽYLIS, Dolors MONTSERRAT, Dan-Ștefan MOTREANU, Ljudmila NOVAK, 
Jessica POLFJÄRD, Christine SCHNEIDER, Edina TÓTH, Pernille WEISS

ID Aurelia BEIGNEUX, Catherine GRISET, Joëlle MÉLIN

ECR Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Joanna KOPCIŃSKA, 
Alexandr VONDRA, Veronika VRECIONOVÁ, Anna ZALEWSKA

Legenda simbolurilor utilizate: 
+  :  pentru
-  :  împotrivă
0  :  abțineri


